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Ústredným orgánom SR
a organizáciám SAV
Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov rozhoduje o priznaní
vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I v zmysle platných ustanovení zákona č. 39/1977 Zb.
o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých
pracovníkov, vyhlášky č. 55/1977 Zb. a komisiou schválených kritérií na návrh organizácie,
v ktorej je vedecký pracovník v pracovnom pomere (kritéria sú v prílohe č. 3).
Navrhovateľ je povinný uviesť vedný odbor, v ktorom sa uchádzač o vedecký kvalifikačný
stupeň uchádza (charakteristika jeho prác musí s týmto vedným odborom korelovať), či
uchádzač pracuje v odbore, ktorý sa vyznačuje medzinárodným charakterom alebo je bez
priamej medzinárodnej väzby. Navrhovateľ môže podať žiadosť o priznanie vedeckého
kvalifikačného stupňa IIa, ak uchádzač spĺňa odporúčajúce kritéria kedykoľvek po udelení
akademického titulu „ PhD“. V prípade, že navrhovateľ predloží návrh, ktorý nespĺňa
odporúčajúce kritéria, zdôvodni prečo návrh predkladá a uvedie dôvod prečo by mal byť
uchádzačovi priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa.
Pred predložením návrhu na ďalšie konanie podľa § 6 ods. 2 vyhl. č. 55/1977 Zb. zabezpečí
vedúci organizácie prerokovanie návrhu v atestačnej komisii organizácie (§10 a 11 vyhl. č.
55/1977 Zb.).
V roku 2018 bude komisia zasadať v máji a v novembri. K májovému zasadnutiu komisie
predložte návrhy do 28. marca 2018 a k novembrovému zasadnutiu do 5. októbra 2018.
Návrhy predložené po tomto termíne budú odložené na nasledujúce zasadnutie.
Návrh musí obsahovať:
- Úvodný list návrhu (vzor je v prílohe č.1).
- „Prehľad vybraných kvantitatívnych údajov uchádzača o preradenie do vedeckého
kvalifikačného stupňa IIa a I “, (vzory pre IIa aj pre I sú v prílohe č. 2)
- Stručný životopis zamestnanca z hľadiska jeho odborného a vedeckého vývoja.
- Hodnotenie zamestnanca, v ktorom sa výstižne uvedú výsledky jeho vedeckej činnosti
podľa vyššie uvedeného Prehľadu (včítane zhodnotenia účasti na výchove ďalších
odborníkov) a charakteristika jeho osobnosti.
- Úplný zoznam prác zamestnanca rozčlenený podľa vyššie uvedeného Prehľadu, alebo
Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. MŠVVaŠ SR z 18 decembra 2012 o centrálnom registri
evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Ku
každej publikácii sa uvedie percentuálny podiel uchádzača, impakt faktor časopisu a počet
citácií.
- Úplný zoznam citácií.
- Kópie dvoch publikácií, ktoré najvýstižnejšie charakterizujú tvorivú spôsobilosť uchádzača.
- Vedecký kvalifikačný stupeň I sa priznáva uchádzačovi s vedeckou hodnosťou DrSc.
- Môže sa priznať aj uchádzačovi, ktorý nie je doktor vied, ale len ak dosiahne minimálne
dvojnásobok požiadaviek v príslušných kritériách stanovených SKVH pre konanie na
získanie vedeckej hodnosti DrSc. V tomto prípade sa návrh na vedecký kvalifikačný
stupeň I predloží dvojmo.
Všetky potrebné informácie a formuláre týkajúce sa posudzovania vedeckej kvalifikácie
zamestnancov vrátane komisiou schválených kritérií sú zverejnené aj na internetovej stránke
SAV http://www.sav.sk/ v časti O NÁS/Štruktúra/Komisie SAV/Komisia SAV pre posudzovanie
vedeckej kvalifikácie zamestnancov/Dokumenty..
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